
Vážení spoluobčané, Hlubočáci,
dovolte mi, abych vám touto cestou v současné obtížné době přinesl, z pozice manažera Sportov-
ně relaxačního areálu v Hluboké nad Vltavou, pár dobrých zpráv.

Tou první a hlavní v této souvislosti je, že areál nezastavil další rozvoj, který na vás bude čekat s 
celou řadou příjemných překvapení a novinek.

Jistě jste si sami všimli stavebního ruchu v areálu, kde prochází komplexní modernizací všechna 
čtyři baseballová hřiště. Tím ovšem výčet novinek ještě zdaleka nekončí. Zcela novou proměnou 
prošlo Špuntárium, kde se děti mohou těšit na dvě nové vzduchové trampolíny, minilanáček, vy-
lepšené Mattel centrum a novou věžovou atrakci se skluzavkou. V areálu jsme dále vylepšili Tram-
polínové centrum, kde máme v současné době už čtyři vzduchové trampolíny. Pro rodiče s dětmi 
jsme rozšířili pláž u Špuntária a přidali travnatý prostor pro odpočinek. Zároveň je upravena a oseta 
první etapa pěší stezky, která začíná u nás v areálu a bude končit ve vodáckém centru v Českém 
Vrbném. 

Jako již tradičně jsme pro všechny občany Hluboké připravili 50 % slevu na veškeré atrakce. 
Nově za cenu 2 500 Kč je možné zakoupení celoroční permanentky opravňující k neomezené-
mu vstupu a využití všech služeb areálu. Se slevovou kartou je opět možné uplatnit 50 % slevu  
pro vyhlídkovou plavbu po Munickém rybníce provozovanou Machart Marine a v letošním roce 
nově i na městském koupališti. Kartu na slevu či permanentku lze získat na adrese Masarykova 35 
u Lucie Havlové (tel. 601 593 391), a nebo v turistickém informačním centru.

Za podporu a pomoc při rozvoji areálu se sluší poděkovat, a to nejen městu Hluboká nad Vltavou, 
MŠMT, Jihočeskému kraji, Jaderné elektrárně Temelín a dalším stabilním partnerům, ale děkujeme 
také vám, našim návštěvníkům, za přízeň, kterou nám projevujete. A také za to, jací jste v dnešní 
krizové době. Za slušnost a sounáležitost. Za solidaritu. Empatii. Za ochotu pomáhat. Za to všech-
no, a ještě mnoho dalšího. Díky Hlubočáci!

Bc. David Šťastný 
manažer                                                              
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